حصاد رمضان 8102

شيد شير رمضان ىذا العام إذاعة عدد كبير من المسمسالت ،وقد قام مركز بصيرة بعد انتياء الشير الكريم
بحصر عدد المشاىدات لعشرين مسمسل عمى قنوات يوتيوب الرسمية الخاصة بالقنوات الفضائية والشركات
المنتجة لممسمسالت وشركات اإلعالنات خالل شير رمضان وأيام عيد الفطر .كما قام مركز بصيرة بإجراء
تقييم آراء المشاىدين في المسمسالت المختمفة من خالل تطبيق "نسألك" وىو تطبيق إلكتروني الستطالعات
الرأي أطمقو مركز بصيرة حديثا .وال تعد ىذه اآلليات بديال عن استطالعات المشاىدة ذات المنيجيات العممية
الدقيقة لكنيا آليات مكممة كميا.

وقد أظيرت النتائج أن مسمسل نسر الصعيد قد حقق أعمى عدد مشاىدات عمى يوتيوب خالل شير رمضان
وأيام عيد الفطر حيث تخطى إجمالي عدد المشاىدات لحمقاتو الثالثين  091مميون مشاىدة ،يميو مسمسل
كمبش  8الذي حقق أكثر من  060مميون مشاىدة ثم مسمسل رحيم بإجمالي مشاىدات بمغت  041مميون
مشاىدة ،ويأتي في المرتبة الرابعة وبفارق كبير مسمسل أيوب بإجمالي  37مميون مشاىدة ثم عوالم خفية
بإجمالي مشاىدات بمغ  61مميون مشاىدة.
وحصدت أربعة مسمسالت ما بين  71مميون و 11مميون مشاىدة ىم مسمسالت ربع رومي وطايع وعزمي
وأشجان ولعنة كارما .وحصدت  2مسمسالت ما بين  01مميون و 71مميون مشاىدة لكل حمقاتيا ىي
مسمسالت ضد مجيول ،أبو عمر المصري ،ليالي أوجيني ،الوصية ،مميكة ،رسايل ،فوق السحاب وبالحجم
العائمي .وحصدت  7مسمسالت عمى أقل من  01مميون مشاىدة ىي مسمسالت أمر واقع واختفاء والرحمة.
وفيما يتعمق بتطبيق نسألك فقد تم وضع سؤال عن كل مسمسل من خاللو يجيب المشاركون عما إذا كانوا
شاىدوا المسمسل أم ال ورأييم فيو .وقد غطى تطبيق نسألك  71مسمسل .وقد جاءت سك عمى إخواتك كأعمى
المسمسالت مشاىدة يميو نسر الصعيد ثم كمبش  8ثم رحيم بينما جاء منطقة محرمة والسيام المارقة ولدينا
أقوال أخرى كأقل المسمسالت مشاىدة.
وجاء مسمسل سك عمى إخواتك كأفضل مسمسل حيث يرى  %14من المشاركين أنو جيد يميو مسمسل كمبش
 8بنسبة  %18ثم رحيم بنسبة  %10ونسر الصعيد بنسبة  %49ثم خفة يد وربع رومي بنسبة  %41لكل
منيما .وجاءت مسمسالت السيام المارقة ،لعنة كارما ،الرحمة ولدينا أقوال أخرى في نياية القائمة حيث لم
تتجاوز نسبة من يرون كل منيم جيد .%01
جدير بالذكر أن عدد متوسط عدد اإلجابات عمى كل سؤال بمغ  811إجابة ،ومعظم المستجيبين كانوا من
الشباب الحاصمين عمى تعميم فوق متوسط أو الجامعيين.

